
Een opleiding kiezen is niet makkelijk. Wij helpen je 
er graag bij! Hieronder vind je informatie over de 
voorlichtingsmogelijkheden van de mbo-opleidingen  
in deze regio. 

Let op: op dit moment vinden de meeste voorlichtingen 
online plaats omdat het bezoeken van locaties in 
verband met het coronavirus niet mogelijk is. Voor de 
meeste Open Dagen moet je je van te voren inschrijven.

MELD JE NU AAN

VOOR EEN ONLINE

OPEN DAG / 

OPEN AVOND!

OPEN DAGEN HANDIG OM TE WETEN
11 - 14 januari 2021 Meeloopweek BOL 
Klik hier om je aan te melden. 
13  januari 2021 18.00 – 20.00 uur 
Klik hier om je aan te melden. 

Hier kun je informatieve livestream terugkijken over de opleidingen binnen SVO, 
keuzemogelijkheden en het beroepenveld binnen SVO.
Hier vind je de agenda van de verschillende opleidingslocaties van SVO 
vakopleiding Food.

7 december - 11 december 2020 Beleefweek 
Klik hier om je aan te melden.
6 februari 2021 10.00 – 14.00 uur

Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten van de verschillende 
opleidingen.

2 december 2020 15.00 - 20.30 uur
Klik hier om je aan te melden.  
30 januari 2021 10.00 - 15.00 uur    
Klik hier om je aan te melden. 

Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten.
Elke dinsdag en donderdag organiseert STC live sessies.
Klik hier om deel te nemen.

2 februari 2021 15.00 - 20.00 uur Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten van de verschillende 
opleidingen.

22 januari 2021
Klik hier om je aan de melden.
19 maart 2021
Klik hier om je aan de melden.

Maak kennis met het Wellant 
Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten van de verschillende 
opleidingen.

15 januari 2021 17.00 - 21.00 uur
16 januari 2021 10.00 - 14.00 uur
4 maart 2021 15.00 - 19.00 uur

Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten.
Iedere dag live chatten met voorlichters? Dat kan. Klik hier voor meer informatie.
Wil je een rondleiding in de school? Klik hier om je aan te melden.

Zaterdag 30 januari 2021
Klik hier om je aan te melden.

Leer het Grafisch Lyceum Rotterdam kennen in 1 minuut: bekijk deze video.
Voorlichting over alle opleidingen in 10 minuten: bekijk deze video.

Donderdag 4 februari 2021  16.00 - 20.00 uur Hier vind je de agenda met alle voorlichtingsactiviteiten.

15 januari 2021 19.00 - 21:00 uur
16 januari 2021 10.00 - 12:00 uur
16 maart 2021 19.00 - 21:00 uur

Klik hier voor meer informatie
Bekijk hier de filmpjes van de opleidingen
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https://www.svo.nl/evenement/meeloopweek-bol-rijswijk-2/
https://www.svo.nl/evenement/open-avond-rijswijk-2/
https://www.svo.nl/online-open-dag/
https://www.svo.nl/agenda/
https://mborijnland.nl/events/beleefweek
https://mborijnland.nl/voorlichtingskalender/
https://mbo-stc.nl/open-dagen/mbo-open-dag-2-december-2020]
https://mbo-stc.nl/open-dagen/mbo-open-dag-30-januari-2021]
www.mbo-stc.nl/open-dagen
https://mbo-stc.nl/online-voorlichting
https://www.rocmondriaan.nl/agenda
https://wellant.nl/mbo/agenda-mbo/online-voorlichting-wellant-rijswijk-22-01/
https://wellant.nl/mbo/agenda-mbo/online-voorlichting-wellant-rijswijk-19-03/
https://wellant.nl/mbo/maakkennis/
https://wellant.nl/mbo/agenda-mbo/?location=wellant-mbo-rijswijk
https://www.hmcollege.nl/actueel/open-dagen/
https://www.hmcollege.nl/online-open-dag/
https://www.hmcollege.nl/actueel/rondleidingen/
https://www.glr.nl/actueel/online-open-dagen
https://www.youtube.com/watch?v=mvpuP8DnefU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=0DtvUQUXf0E&feature=youtu.be
https://www.mbo-westland.nl/Opendagenevents
https://www.lentiz.nl/mbo-maasland/voorlichting/digitale-open-dag-2/
https://www.lentiz.nl/mbo-maasland/promotiefilms/

